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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 18 de Fevereiro de 2014, às 08:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 6961, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
115/2014, Licitação nº. 4/2014 - CC, na  modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços.

PERMISSAO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  82/2014    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

JANDIR LUIZ LUNARDI, INELSA INES TRENTIN CAMARGO                                                    .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Ata referente ao recebimento dos envelopes do Processo Licitatório 115/2014,  Edital de CONCORRÊNCIA 04/2014, cujo

objeto é a PERMISSAO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI. Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e

quatorze, às 08:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se a comissão de

licitações para o ato de recebimento dos envelopes e, abertura e julgamento das propostas e da documentação das

empresas participantes do certame licitatório. Apresentaram tempestivamente os envelopes, proposta e documentação as

seguintes pessoas : INELSA INES TRENTIN CAMARGO,  representado pelo Sr INELSA INES TRENTIN CAMARGO, JANDIR

LUIZ LUNARDI, representado pelo Sr JANDIR LUIZ LUNARDI. Após o recebimento os envelopes foram rubricados pela

comissão e pelo representantes  presente, após foi aberto o envelope 01 contendo a documentação cujos documentos

foram  rubricados pela comissão e pelo representantes. Nesta fase  INELSA INES TRENTIN CAMARGO apresentou o

certificado do veiculo com ano de fabricação com data de 2008, sendo que na lei  não deve ultrapassar 5 (cinco) anos de

fabricação, Diante das analises da documentação a comissão de licitações desclassificou a mesma, ficando habilitado para

próxima fase JANDIR LUIZ LUNARDI. tendo o termo de renuncia da fase de habilitação assinado por ambos seguiu-se para

próxima fase.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

MARCELO JOSE RITTER

CASSIANE FICAGNA CARVALHO

PRISCILA STANGA

LUIS CARLOS OSS

PAULO CESAR STRADA

Coronel Freitas,  18  de  Fevereiro  de  2014

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - TECNICO EM ADMINISTRAÇÃO

 - ........................................ - DIRETORA ADMINISTRAÇÃO

 - ........................................ - ENGENHEIRO

 - ........................................ - TECNICO EM CONTABILIDADE


